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Aangescherpte
coronamaatregelen

Ondernemer of vereniging en vragen over de 

aangescherpte coronamaatregelen?

Stel ze via coronavragen@wijdemeren.nl,

via ondernemersmanager Natasja Zak, telefoon-

nummer 06 29 60 53 56 of dorpscoördinator

Bas Immerzeel, telefoonnummer 06 52 58 09 22.

>   Rioolwerkzaamheden 
Oud-Loosdrechtsedijk
In de week van 12 tot en met 16 oktober 

zijn er kleinschalige werkzaamheden aan 

de riolering op de Oud-Loosdrechtsedijk, 

nabij huisnummer 115. Het werk vindt plaats 

vooruitlopend op het vervangen van het asfalt 

tussen de rotonde met de ’s-Gravelandse-

vaartweg en Bleekveld. Tijdens het werk is 

er een halve rijbaan afgesloten en kunt u de 

Oud-Loosdrechtsedijk gewoon gebruiken. 

Het vervangen van het asfalt vindt naar 

verwachting plaats in het eerste kwartaal van 

2021. 

>   Sluiting consultatiebureau 
Kortenhoef 
Het consultatiebureau van Jeugd en Gezin 

in Kortenhoef is vanaf donderdag 15 oktober 

2020 gesloten, omdat het pand niet meer 

voldoet aan de veiligheidsnormen. Door 

gebrek aan goede ventilatie en de huidige 

coronaontwikkelingen gaat het pand dicht 

nog voor er een nieuwe locatie is gevonden. 

Na 15 oktober kunnen ouders terecht bij het 

consultatiebureau in het gemeentehuis aan 

de Rading 1 in Loosdrecht. Ouders en/of 

verzorgers zijn hierover geïnformeerd. 

>   Ankeveen aardgasvrij
Eind 2019 startte de Energiecoöperatie 

Wijdemeren samen met een groot aantal 

partners het bewonersinitiatief ‘Ankeveen 

Aardgasvrij met Aquathermie’. Gezamenlijk 

zijn de mogelijkheden voor een aardgasvrij 

Ankeveen onderzocht. Daaruit is een plan 

ontstaan voor een 70° warmtenet met de 

rioolwaterzuivering Horstermeer als warmte-

bron. De onderzoeksfase wordt nu opgestart. 

Inwoners kunnen hierover meepraten via 

(digitale) straatgesprekken. Woont u in

Ankeveen? Dan vindt u een uitnodiging voor 

deze gesprekken bij deze krant gevoegd.

Meer info: ankeveen.ecwijdemeren.nl. 

>   Week van de Motoriek
Tijdens de Week van de Motoriek van 5 t/m 9 

oktober is er speciaal aandacht voor kinderen 

en beweging. Op alle Wijdemeerse scholen 

kunnen kinderen in groep 2 en 3 meedoen 

aan een MRT screening (motorische remedial 

teaching). Daarnaast biedt Moving Kids lessen 

voor kinderen waarin ze spelenderwijs leren 

beter bewegen. Aanmelden voor Moving Kids 

kan via Team Sportservice:

rhartman@teamsportservice.nl of 06 30 63 97 54. 

O�  ciële
bekendmakingen

Op dinsdag 6 oktober startte het 
landelijke initiatief ‘aandacht voor 
elkaar’, ook is het de Week tegen de 
Eenzaamheid. Iedereen beleeft deze 
coronatijd anders, maar we kunnen 
veel voor elkaar doen.

Misschien voelt u zich sneller eenzaam, 

zeker nu de dagen korter worden, het virus 

hardnekkig blijft en we niet weten wanneer 

ons leven weer normaal wordt. Aandacht 

houden voor elkaars onzekerheid, teleur-

stelling en verdriet is belangrijk. 

Veel voor elkaar doen
In Wijdemeren zijn er veel initiatieven waarin 

mensen voor elkaar klaarstaan: een kort 

bezoekje aan de deur, een kaartje in de brie-

venbus, boodschappen voor elkaar doen, of 

een dagelijks telefoontje.

Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt 

u een overzicht van alle vrijwilligersinitiatie-

ven die er zijn in de dorpen. Voor een goed 

idee of een hulpvraag kunt u ook contact 

opnemen met onze dorpscoördinator

Bas Immerzeel via 06 52 58 09 22 of

b.immerzeel@wijdemeren.nl. 

Ervaringen delen 
Wilt u graag uw verhaal vertellen over deze 

coronatijd? Deel dit dan met

#aandachtvoorelkaar op social media of op 

www.aandachtvoorelkaar.nl. Ook kunt u op 

www.eentegeneenzaamheid.nl terecht voor 

tips en ideeën om anderen te helpen. Een 

klein gebaar kan het verschil maken!
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Kort

  Aandacht voor elkaar 

#mooiWijdemeren
@melindahaselager

Het kabinet heeft op woensdag 30 
september het dringende advies
gegeven aan iedereen vanaf 13 jaar 
om een mondkapje te dragen in 
openbare publieke binnenruimten, 
zoals winkels, musea en ook het
gemeentehuis.

Burgemeester Crys Larson: “Komt u naar 

het gemeentehuis voor een afspraak? Zorg 

dan dat u een mondkapje bij u heeft. Draag 

deze als u rondloopt. Als u gaat zitten kan 

het kapje af. Ook onze medewerkers achter 

de receptie dragen er één. De medewerkers 

achter het loket zijn door spatschermen 

afgeschermd van bezoekers. Houd wel altijd 

1,5 meter afstand, ook met een mondkapje 

op. Heeft u geen mondkapje bij u? Vraag 

er dan één bij de receptie. Dank voor uw 

medewerking en blijf gezond!”

Hoe gebruikt u het mondkapje?
Gebruik alleen niet-medische mondkapjes 

en zorg dat uw handen schoon zijn als u het 

kapje op zet. Pak het mondkapje alleen vast 

bij het elastiek en bedek uw neus, mond en 

kin. Raak het mondkapje zo min mogelijk 

aan. Wegwerpmondkapjes mogen bij het 

restafval.

Draag een mondkapje, ook in het gemeentehuis

Hosts aanwezig in
winkelgebieden



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- achter Ankeveensepad 4: vervangen recrea-

   tiesteiger (18.09.20)

- Leeuwenlaan 36b: realiseren serre en veranda 

   (23.09.20)

- Noordereinde 289: plaatsen twee dakkapellen 

   (27.09.20)

Kortenhoef
- Hoflaan 20: plaatsen dakkapel (25.09.20)

- Kerklaan 26: moderniseren antennes (28.09.20)

- Kerklaan 119: plaatsen dakkapel (22.09.20)

- Kortenhoefsedijk 198: bouwen twee woningen 

   en plaatsen zes woonarken (1e fase) (30.09.20)

Loosdrecht
- Drie Kampjes 13: plaatsen dakkapel (27.09.20)

- Horndijk 10: plaatsen mantelzorgwoning 

   (30.09.20)

- Lindelaan 60: maken uitbouw (21.09.20)

- Moerbeilaan 17: uitbreiden woning (28.09.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 2: bouwen zorgvilla 

   (21.09.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 98: vernieuwen 

   begane grond vloer (24.09.20)

- nabij Rading 10a: aanleggen negen holes 

   golfbaan (18.09.20)

- Rembrandtlaan 44: plaatsen dakkapel (23.09.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 6: vernieuwen antenne-

   installatie (24.09.20)

- Lijsterlaan 12: bouwen overkapping (27.09.20)

- Middenweg 68: plaatsen dakkapel (27.09.20)

- Achter Reeweg 2a: afwijken bestemmingsplan 

   woonwijk Nederhorst-Noord (1e fase) (25.09.20)

- Reeweg 2a: afwijken bestemmingsplan

   realisatie twee woningen (1e fase) (24.09.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 20a: bouwen brug (21.09.20)

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen kelder (21.09.20)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 112: bouwen woning (29.09.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: wijzigen

   constructie (25.09.20)

-Nieuw-Loosdrechtsedijk 204c 001: plaatsen 

   zendmast (25.09.20)

- Rading 86: plaatsen dakkapel (21.09.20)

Nederhorst den Berg
- Frans Halshof 26: plaatsen dakkapel en

   vervangen bestaande dakkapel (21.09.20)

- Vaartweg 20-21: bouwen zes vrijstaande

   woningen en één appartementengebouw 

   (project Vlindertuin) (21.09.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 211: verbouwen

   woning (25.09.20)

- Tjalk 68: uitbreiden woning (21.09.20)

>  Ontwerpbeschikking weigering 
omgevingsvergunning

Loosdrecht
Industrieweg 22: revisievergunning voor de 

activiteit milieu (30.09.20)

Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

>  Besluit omgevingsvergunning 
bouwen van een woonschip op 
Beresteinseweg 29, ‘s-Graveland

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Wijdemeren maken bekend dat zij met toe-

passing van de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1, sub a 

onder 3o van de Wabo een omgevingsvergun-

ning hebben verleend voor het afwijken van het 

bestemmingsplan ‘Kern ’s-Graveland en land-

goederen’ voor het bouwen van een woonschip 

op Beresteinseweg 29 in ’s-Graveland. 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgen-

de activiteiten:

1. bouwen;

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

strijd met het bestemmingsplan.

Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen 

ingediend.

Ter inzage
Het besluit ligt vanaf 8 oktober 2020 gedurende 

zes weken ter inzage. De omgevingsvergun-

ning, en bijbehorende stukken, kunnen worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

In verband met de maatregelen rond het 

coronavirus kunnen de stukken niet worden 

ingezien op het gemeentehuis. 

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 

die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar 

hebben gemaakt gedurende de hierboven ver-

melde termijn tegen dit besluit beroep instellen 

bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 

bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek
De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 29 september een nieuwe 

noodverordening vastgesteld. De noodverorde-

ning is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen
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Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter 
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Bouwen en wonen

Afgelopen zomer stonden er we-
kelijks twee anderhalvemeterhosts 
op strandje De Zuwe in Kortenhoef. 
Met een vriendelijke glimlach en 
een gezellig praatje wezen zij be-
zoekers op de coronamaatregelen. 
Dit najaar zijn ze te vinden in de 
winkelcentra.

De ervaringen met de anderhalvemeterhosts 

waren afgelopen zomer erg positief. Ook 

door de badgasten bij De Zuwe werd hun 

aanwezigheid gewaardeerd. We hopen deze 

lijn door te kunnen zetten in de winkelge-

bieden.

Kom alleen
Tijdens het winkelen blijft het belangrijk om 

de coronamaatregelen na te leven. Kom dus 

zo veel mogelijk alleen, maak gebruik van 

een winkelwagen of –mandje, draag in de 

winkels een mondkapje en volg eventuele 

looproutes in de winkels. 

Waar zijn de hosts te vinden? 
De hosts zijn de komende weekenden 

afwisselend aanwezig bij de winkels aan de 

Nootweg in Loosdrecht, in winkelcentrum 

de Meenthof in Kortenhoef en op de markt 

in Ankeveen. Mondkapje vergeten? De hosts 

hebben mondkapjes bij zich en helpen u 

graag op weg om veilig te winkelen. 

Hosts aanwezig in winkelgebieden
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Maandelijks bezoekt 60+ beweeg-
coach Beppie van de Bunt een 
activiteit om te laten zien wat er 
allemaal mogelijk is in Wijdemeren. 
Deze keer: de GALM Beweeggroep 
in sporthal De Fuik in Kortenhoef.

Tijdens deze les van Gymnastiekvereniging 

Sportivo komen diverse vormen van sport, 

bewegen en spel aan bod. Er wordt gewerkt 

aan coördinatie, stabiliteit, lenigheid, kracht 

en uithoudingsvermogen. De lessen zijn 

uitdagend en afwisselend.

Plezier staat voorop
“Plezier staat voorop. Gezelligheid, ruimte 

voor een praatje en ondertussen lekker 

bewegen”, vertelt Olinda die die lessen geeft 

op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur. “Na 

afloop voel ik me voldaan en is mijn lichaam 

lekker los”, vertelt een deelnemer. “De af-

wisseling maakt het ook erg leuk. Het is elke 

keer een verrassing wat we gaan doen!”

Proefles
Komt u uit Nederhorst den Berg? Met elkaar 

meerijden is een optie, uiteraard moet 

hierbij rekening gehouden worden met de 

geldende coronamaatregelen.

Interesse in een proefles? Op woensdag 21 

oktober kunt u gratis meedoen.

Meer informatie? Neem contact op met 

Beppie van de Bunt via telefoonnummer

06 31 59 58 47 of b.vandebunt@inovum.nl. 

60+ Beweegactiviteiten: GALM Beweeggroep 




